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1.0

Organisatie
Het Servicepunt Duurzame Energie Noord-Holland (SDE) is opgezet
door de Provincie Noord-Holland als vehikel om de energietransitie
te ondersteunen en te versnellen. Sinds 2017 is hierbij de focus
gelegd op de gebouwde omgeving en de ontwikkelingen omtrent
aardgasvrije bebouwing (nieuwbouw en bestaande bouw). Het
servicepunt ondersteunt gemeenten, regio’s, woningcorporaties en
uitvoeringsdiensten met het uitwerken van plannen en het opzetten van
projecten. De opgedane kennis en ervaring worden door het servicepunt
verzameld en ter beschikking gesteld binnen de provincie. Over Morgen
en AEF zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het servicepunt.
Contactgegevens
Vragen over het Servicepunt Duurzame Energie of over deze publicatie
kunt u aan ons toesturen via ons e-mailadres: info@servicepuntde.nl
Servicepunt Duurzame Energie
Kleine Koppel 26
3812 PH Amersfoort
Eigendomsrechten
De inhoud van onze publicatie mag alleen na schriftelijke toestemming
van het Servicepunt Duurzame Energie worden vermenigvuldigd. Neem
hiervoor contact op met het servicepunt via: info@servicepuntde.nl
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Inleiding

Wat is het Servicepunt Duurzame Energie?

Het Servicepunt Duurzame Energie (hierna servicepunt) is ingericht voor gemeenten, regio’s,
woningcorporaties en uitvoeringsdiensten in de provincie Noord-Holland. Door bijeenkomsten,
gesprekken, informatieverstrekking via de website www.servicepuntduurzameenergie.nl en een
nieuwsbrief verspreidt het servicepunt kennis over concrete aanpakken binnen de energietransitie
in de gebouwde omgeving. Onze focus ligt daarbij voornamelijk op de warmtetransitie. Daarnaast
initieert en stimuleert het servicepunt in samenwerking met gemeenten en andere partijen in de
regio’s verschillende projecten om de energietransitie te versnellen.

Hoe is het Servicepunt Duurzame Energie ingericht?

Over Morgen en Andersson Elffers Felix voeren gezamenlijk het servicepunt uit. Het servicepunt
zet zich in om onderwerpen en werkzaamheden die ze uitvoeren provinciebreed toegankelijk te
maken en actief aan te bieden.
De inhoudelijke focus en praktische inzet van het servicepunt zijn uitgewerkt in drie programma
lijnen:
• Faciliteren: het bieden van deskundig advies, waar nodig in samenwerking met de bestaande
energieloketten en uitvoeringsdiensten.
• Aanjagen en initiëren: het actief benaderen van stakeholders met als doel een scherper en
gedeeld beeld over de strategie op weg naar een aardgasvrije gebouwde omgeving. Daarnaast
maken we gedragswetenschappelijke inzichten toegankelijk om toe te passen in de praktijk.
Doel van deze programmalijn is dat er wordt gestart met concrete aanpakken.
• Leren: het monitoren van effecten, delen van geleerde lessen, bouwen van een netwerk.
Het team van het servicepunt bestaat uit:

Ingrid Giebels

Daniël van Staveren

Maarten van Poelgeest

Peter-Paul Smoor

Yannick Lataster

Stefan Kop

Els de Jong

Jacco Oskam

Amber van Suijlekom

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 geven wij een korte terugblik van de activiteiten van het servicepunt in 2018.
In hoofdstuk 3 en 4 maken wij inzichtelijk wat de thema’s en uitdagingen zijn die op gemeenten
en regio’s afkomen in 2019. In hoofdstuk 5 geven we aan hoe het servicepunt hieraan kan
bijdragen en wat u van ons kunt verwachten het komende jaar. In hoofdstuk 6 beschrijven wij
onze communicatiestrategie en hoe we u op de hoogte houden. In hoofdstuk 7 en 8 sluiten wij
aan met de begroting en de planning op hoofdlijnen.
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Wat heeft het servicepunt in 2018 gedaan?

Faciliteren

In 2018 was een belangrijke taak van het servicepunt het inspelen op gerichte vragen vanuit
gemeenten, regio’s en omgevingsdiensten met betrekking tot de energietransitie in de gebouwde
omgeving. We hebben vragen per e-mail en telefonisch afgehandeld en we zijn bij gemeenten en
regio’s op bezoek gegaan voor vraagverheldering en om te komen tot een passende oplossing.

Aanjagen en initiëren

Wij zijn in 2018 proactief aan de slag gegaan met doorlopende thema’s uit 2017 zoals aardgasvrije
nieuwbouw en woningcorporaties. En we hebben een aantal nieuwe thema’s opgepakt. Zo lag
onze focus primair bij verduurzaming van de bestaande bouw. Ook hebben we expliciet aandacht
gegeven aan energiebesparing. Deze hebben we provinciebreed geagendeerd.

Aanpak aardgasvrije nieuwbouw

Regionale ambtelijke werksessies

Bestaande gebouwde omgeving

Provinciale bestuurlijke werksessies

Begin 2018 hebben we vol ingezet op het zo snel
mogelijk realiseren van aardgasvrije nieuwbouw
in heel Noord-Holland. Hiertoe hebben we in alle
regio’s werksessies georganiseerd. Ook zijn er twee
convenanten aardgasvrije nieuwbouw getekend
nl. in Noord-Holland Noord en de MRA. Zie ook:
nieuwbouw-aardgasvrij-in-mra
n-h-n-gaat-voor-aardgasvrije-nieuwbouw

“Een complexe opgave iets minder complex
visualiseren. Met deze notitie en infographic gingen
we met gemeenten het gesprek aan over hoe zij
willen starten.” Zie ook:
Proces-van-de-warmtetransitie
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In verschillende regio’s hebben we een tweetal
opvolgende ambtelijke werksessies georganiseerd
waarin de deelnemers meegenomen zijn in de opgaven
vanuit het klimaatakkoord voor regio’s, gemeenten en
woningcorporaties voor de komende 3 jaar. Hier hebben
we ook prof. dr. ir. Anke van Hal bij betrokken.
Zie ook: in-gesprek-met-anke-van-hal-over-de-derdesuccesfactor

Op 6 juni en 3 oktober komen raadsleden van
heel de provincie bij elkaar om te leren over de
warmtetransitie. Het servicepunt informeert en
staat als dagvoorzitter raadsleden te woord.
informatiemarkt-raadsleden-een-groot-succes

Kennisdeling met notities

Wijken van het gas af

Woningcorporaties

Energiebesparing

Met inhoudelijke notities hebben we ambtenaren de
nodigde kennis aangereikt, over het proces van de
warmtetransitie en over aardgasvrije nieuwbouw.
Zie bijvoorbeeld:
Aardgasvrije-nieuwbouw-verplichten-en-verleiden

Wij hebben lerende netwerken van
woningcorporaties geïnspireerd op het onderwerp
CO2 neutraal vastgoed. En met hen gewerkt aan een
visie op het nemen van no-regret maatregelen.

Wij hebben gemeenten geholpen met het indienen
van wijken voor de BZK proeftuin wijken subsidie
door laagdrempelig met hun plan mee te kijken en
te verbeteren: amsterdam-en-purmerend-krijgensubsidie-van-bzk-voor-eerste-stappen-aardgasvrij

Aanhakend op de subsidieregeling energiebesparing
van de provincie hebben we een digitale campagne
opgezet om de regio’s en gemeenten te inspireren in
hun isolatie-aanpak. Zie ook: Energiebesparing

Leren

In 2018 lag de focus binnen de pijler ‘Leren’ op het realiseren van een Lerend Netwerk in
samenwerking met de MRA en het ministerie van EZK/RVO. Gemeenten en regio’s in NoordHolland hebben in 2017 de wens geuit om met elkaar te leren, onderzoeken en proberen in de
warmtetransitie. In 2018 ging dit netwerk van start. Het netwerk bestaat uit gemeenten in NoordHolland en de MRA die zich hebben aangesloten bij de Green Deal Aardgasvrije Wijken aangevuld
met een paar andere koplopende gemeenten. Samen hebben zij hun krachten gebundeld. Het
Lerend Netwerk is opgebouwd langs drie lijnen: kennisoverdracht, delen van ervaringen en
creëren/onderhouden netwerken. Deze drieslag komt bij iedere bijeenkomst terug in de vorm van
colleges, intervisiebijeenkomsten en netwerksettings. Daarbij staat in iedere bijeenkomst een
inhoudelijk thema centraal. In 2018 waren de thema’s ‘opgave warmtetransitie’ en ‘techniek’. Het
Lerend Netwerk biedt daarmee een platform voor gemeenten waar kennis gehaald en gedeeld kan
worden en men elkaar ondersteunt in het realiseren van de individuele opgaven.
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Wat komt er op ons af?

We vorderen langzaam maar zeker in het verduurzamen van de gebouwde
omgeving. De tijd van experimenteren is voorbij. We moeten met zijn allen
hard gaan werken aan opschaling van beproefde oplossingen. Dat blijkt ook
uit de doelstellingen die de regering gesteld heeft en de opgaves die daaruit
voortvloeien.

De duurzaamheidsopgave in het kort

We willen in Nederland in 2030 bijna de helft (49%) minder broeikasgassen uitstoten dan we in
1990 deden. In 2050 hebben we ons als doel gesteld om deze uitstoot met 95% te reduceren. Dit is
vastgelegd in de Klimaatwet. Dat betekent een forse opgave. In 2020 komen we naar verwachting
uit op een reductie van rond de 20% aldus de laatste inschatting van het PBL. Onderdeel van de
opgave is het energieneutraal en dus aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. Dat betekent
dat alle woningen en gebouwen aangepakt moeten worden. Hiervoor hebben we nog 31 jaar.
In 2018 is er hard gewerkt aan het Klimaatakkoord. Dit ligt nu ter doorrekening bij het Planbureau
voor de Leefomgeving en het Centraal Planbureau. In 2019 zal duidelijk worden hoe de doelstelling
van 2030 precies gehaald moet gaan worden. Wat al wel zeker is, is dat gemeenten uiterlijk in
2021 een transitievisie warmte moeten vaststellen. Hierin wordt het tijdspad waarin wijken
worden verduurzaamd vastgelegd. Daarnaast moeten voor alle wijken die voor 2030 van het gas
af gaan wijkuitvoeringsplannen worden gemaakt. Al deze plannen moeten verankerd worden in
Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. De corporatiesector is daarbij aangewezen als startmotor.
Corporaties spelen dus een belangrijke aanjagersrol. Ook de netbeheerder is in dit proces cruciaal,
naast lokale stakeholders en bewoners.
In 2019 begint ook het proces om tot een Regionale Energiestrategie (RES) te komen. De regio’s
zijn inmiddels ingedeeld. In Noord-Holland worden twee RES-en opgesteld, Noord-Holland Noord
en Noord-Holland Zuid (MRA minus Flevoland). Deze worden opgebouwd uit deel-RES-sen van de
(deel)regio’s. In een RES-regio werken overheden met maatschappelijke partners, netbeheerders,
het bedrijfsleven en waar mogelijk bewoners, regionaal gedragen keuzes uit. Dit doen zij voor
de opwekking van duurzame elektriciteit (landelijk tenminste 35 TWh), de warmtetransitie in de
gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. Deze keuzes
worden vertaald naar gebieden, projecten en naar uitvoeringsprogramma’s. Hiermee komt er
inzicht in de transitieopgave van de regio’s en de potentie voor grootschalige opwek. In oktober
moet de eerste versie - het bod - klaar zijn. Daarna starten landelijke onderhandelingen om tot
een goede verdeling van de opgave over heel Nederland te komen. Onderdeel is ook de Regionale
Structuur Warmte (RSW). Dit biedt een geografisch overzicht van alle bestaande en toekomstige
warmtebronnen (restwarmte, biomassa, geothermie en aquathermie), de potentiële warmtevraag
en overzicht van de warmte-infrastructuur.

Wat betekent dat voor de provincie Noord Holland?

In Noord-Holland gaat het om ongeveer 1,5 miljoen woningen en gebouwen die de komende 31 jaar
verduurzaamd moeten worden en van het aardgas af moeten. Daarnaast zal er fors geïnvesteerd
moeten worden in duurzame opwek van zowel elektriciteit als warmte, in opslag en in energieinfrastructuur.
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4.1

Uitdagingen voor de komende tijd
Drie grote opgaven

Van Hollands Kroon tot Blaricum. Van Velsen tot Volendam. Het servicepunt komt op veel
verschillende plekken en raakt met veel mensen in gesprek. Wij zien veel verschillende uitdagingen
op de publieke organisaties in Noord-Holland afkomen en zien door de oogharen heen drie grote
opgaven die goed omschrijven wat er de komende tijd nodig is om de energietransitie te versnellen.

Sturen in onzekerheid
Tussen systeem- en leefwereld
Tastbare resultaten
Sturen in onzekerheid

De overheid moet steeds wendbaarder zijn in een wereld die continu aan het veranderen is.
Steeds minder is er sprake van lineaire beleidsprocessen waarbij de beleidscyclus weloverwogen
doorlopen kan worden. Voor de energietransitie in de gebouwde omgeving geldt onverkort dat er
geen zekerheden zijn. Lokale situaties zijn zeer verschillend, technische innovaties volgen elkaar
snel op en de beleidsomgeving verandert continu.
Tegelijkertijd wordt van gemeenten verwacht dat zij in de energietransitie in de gebouwde
omgeving de regie nemen. Regie nemen in een omgeving die continu in beweging is, doet een
beroep op speciale competenties van individuele ambtenaren en bestuurders, maar ook op die van
de gemeentelijk organisatie.
De energietransitie in de gebouwde omgeving wordt vaak nog primair gezien als een technisch
vraagstuk. De nadruk ligt veel op analyse en het begrijpen van de opgave. De neiging bestaat
om op basis van de analyse te komen tot tastbare interventies. Het idee hierachter is dat de
samenleving kenbaar is en er sprake is van lineaire processen. Na analyse volgt dan instructie en
het opstellen van concrete interventies waarvan het beeld is dat deze ons verder brengen. Hier
tegenover staat het idee van een samenleving die zich niet laat kennen. Daarbij is experimenten
met aanpakken en het bewust laten ontstaan van variatie in de manier waarop de energietransitie
aangepakt wordt de winnende strategie. Zo kunnen er op basis van ervaringen met wat wel en wat
niet werkt, aanpakken geselecteerd worden voor verdere opschaling. Maar wat is nou goed? Of
hoe kies je hierin een goede mix?

Tussen systeem- en leefwereld

De besluitvorming over de energietransitie in de gebouwde omgeving zit op dit moment nog
sterk aan de kant van de systeemwereld. Het maken van strategische keuzes, het creëren van
overzicht en het bepalen van de (nieuwe) energie-infrastructuur op een groot schaalniveau is wat
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de beleidsmakers bezig houdt. Daaruit komen vragen voort als: Hoe zit de energievraag in elkaar?
Wat zijn alternatieven voor fossiel? Wat betekent dit voor de uitfasering van aardgas en voor onze
elektriciteits- en gasnetwerken?
Maar de energietransitie in de gebouwde omgeving komt de komende jaren steeds dichter bij
de leefwereld van mensen. Wijken gaan van het aardgas. Mensen moeten hun woningen gaan
isoleren en niet meer koken op gas. Dat roept andere vragen op zoals: Hoe neem je bewoners mee
in deze transitie? Hoe krijg je ze in de actiemodus? Voor welke alternatieven staan bewoners open?
Wat is mijn rol als gemeente hierin? In de leefwereld vinden er steeds meer lokale initiatieven
plaats en komen er veel creatieve ideeën op.
Systeemwereld en de leefwereld passen niet automatisch op elkaar. Gemeenten hebben de taak om
systeem- en leefwereld op een productieve manier met elkaar te verbinden. Want juist daar waar deze
twee werelden elkaar vinden gebeuren bijzondere dingen. Daar ontstaan de noodzakelijke lerende
netwerken en adaptieve opschalingsmethodes. En daar valt nog veel over te leren. Bijvoorbeeld over
wat effectieve methodes zijn om een bewoners mee te krijgen en tot actie over te laten gaan.

Tastbare resultaten

Het wordt de hoogste tijd om de energietransitie in de gebouwde omgeving ‘van het papier’ af te
krijgen. Er worden veel plannen gemaakt en visies geschreven. De (grootschalige) uitvoering in de
praktijk moet echter nog beginnen. Nu meer gemeenten (politieke) ambities hebben en ook geld
hebben vrij gemaakt, zal de roep om tastbare resultaten ook gaan toe nemen. Deze druk komt ook
van het Rijk door het Klimaatakkoord en vanwege subsidies die vereisen dat de schop spoedig
de grond in gaat. Dat zet druk op de zaak. Het verlangen is groot om snel met iets te komen. De
transitie is echter niet in een korte klap geregeld. Sterker nog, de investeringen van morgen zullen
pas op langere termijn (klimaat)winst opleveren. Het vraagstuk is hoe publieke organisaties
een route kunnen uitstippelen waarin een mix van tastbare resultaten op korte termijn en
inspanningen die renderen op lange termijn gaan leiden tot synergie. En hoe neem je ondertussen
de woningeigenaar, huurders en andere inwoners mee in een transitie die jaren gaat duren?

4.2

 at zijn de uitdagingen voor regio’s, gemeenten en
W
woningcorporaties de komende drie jaar?

De gemeente als regievoerder: hoe ga je het realiseren met weinig capaciteit?
Bij de vormgeving van de energietransitie in de gebouwde omgeving hebben gemeenten een
belangrijke en bepalende rol. Gemeenten zijn nauw betrokken bij de gebouwde omgeving en
energie-infrastructuur, energie-opslag en duurzame energiebronnen hebben een lokaal karakter.
De gemeente heeft daarom een regisserende rol om het hele proces in goede banen te leiden en
ervoor te zorgen dat plannen van diverse stakeholders op elkaar afgestemd worden.
De transitie naar een aardgasvrije, duurzaam verwarmde gebouwde omgeving raakt verschillende
facetten van de gemeentelijke organisatie. Naast natuurlijk het aanpakken van eigen vastgoed,
ligt er ook een duidelijke verbinding met collega’s van duurzaamheid, riolering, openbare ruimte,
gebieds- of stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening. Maar de transitie heeft ook een
duidelijke sociale component, want je komt achter elke voordeur en elk gebouw moet de komende
jaren worden aangepakt. Ook voor bewoners die niet in staat zijn de transitie zelf te betalen,
moeten oplossingen worden gevonden.

pagina - 9

Vanuit de gemeentelijke organisatie is onder andere capaciteit nodig voor een procesregisseur of
programmamanager, projectteams, projectleiders, communicatieadviseurs en ondersteunende
medewerkers. Daarnaast is vaak extra capaciteit nodig voor de wettelijke besparingsaanpak met
het bedrijfsleven en om de aanpak van het eigen vastgoed vorm te geven en uit te voeren. Om
hoeveel menskracht en budget het gaat, is afhankelijk van de omvang en aard van de gemeente.
Samenwerking in de regio: hoe werk je goed samen op het juiste niveau?
Voor de provincie is onderlinge samenwerking in de regio van groot belang. Niet alleen vanwege de
complexiteit van de transitie, maar ook omdat sommige aspecten van de energietransitie niet door
iedere afzonderlijke gemeente kunnen worden opgepakt of ingevuld. Denk aan het verduurzamen
van bronnen en de ruimtelijke keuzes die moeten worden gemaakt. Het opstellen van regionale
energiestrategieën is ook niet voor niets ‘regionaal’. Hierin is ook een belangrijke ondersteunende
rol voor de provincie weggelegd. Voor gemeenten betekent dit naast samenwerking met externe
partners, intern met andere afdelingen ook afstemming met de regio (en provincie).
Creëren van beleidsinstrumenten: hoe kom je tot een gestructureerde aanpak?
Zoals hierboven al genoemd moeten gemeenten uiterlijk in 2021 een transitievisie warmte
hebben vastgesteld evenals wijkuitvoeringsplannen voor die wijken die voor 2030 van het aardgas
af gaan. Daarnaast worden zij in 2019 intensief betrokken bij het opstellen van een regionale
energiestrategie (RES) vanuit de regio.
De ontwikkeling en oplevering van deze drie beleidsinstrumenten vraagt veel van gemeenten.
Een vraag die we veel terug horen komen, is: Hoe pak je dat nou handig aan en waar begin je?
Een zorgvuldige afweging voor een gestructureerde aanpak van de transitie is een absolute
randvoorwaarde.
Het collectiviseren van de opgave: hoe zorg je er voor dat de opgave niet eenzijdig op het bordje
van de gemeente blijft liggen?
Van de gemeente wordt gevraagd regie te voeren in de warmtetransitie. Daarmee bestaat het
gevaar dat de opgave niet collectief wordt en eenzijdig blijft liggen op het bordje van de gemeente.
Bewoners, netwerkbedrijven, corporaties, iedereen kijkt naar de gemeente en gaat er vanuit dat zij
de zaak gaat oplossen. Het delen van het probleem, het collectiviseren van de opgave stelt eisen
aan de wijze waarop de gemeente opereert en haar communicatie inricht. Daarbij is nog veel te
leren van de gedragswetenschap.
Bewonersparticipatie: hoe kom je tot effectieve actiebereidheid?
Gemeenten spelen een cruciale rol in de energietransitie van de gebouwde omgeving. Samen
met bewoners en gebouweigenaren zal in een zorgvuldig proces een afweging gemaakt moeten
worden wat per wijk de beste oplossing is en hoe deze geïmplementeerd kan worden. Per wijk kan
de oplossing verschillen. De technische staat van de woningen is een factor naast de planningen
van renovaties, aanpassingen in de openbare ruimte, de technische mogelijkheden en de wensen
van bewoners. Ook zullen woningen veelal nog geïsoleerd moeten gaan worden. Hoe ga je als
gemeente effectief de wijk in en hoe vergroot je het draagvlak voor isolatie en het stoppen met
aardgas? Bij het vergroten van de kans op succes van de transitie zijn bewoners een belangrijke
factor. Op dit vlak zal nog veel geleerd gaan worden.
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Technische ontwikkelingen: wat zal het optimale tijdpad zijn per gebouw en wijk?
De technische opgave richting een aardgasvrije en CO2-neutrale gebouwde omgeving is groot en
complex. Alle oplossingen zullen daarbij nodig zijn. De opgave bestaat uit vier onderdelen, die niet
los van elkaar kunnen worden gezien:
•	Verlagen van de warmtevraag en de verwarmingstemperatuur;
•	Aanleggen of verzwaren van een energie-infrastructuur met bijhorende verwarmingstechnieken;
•	Ontsluiten van duurzame energiebronnen;
•	Creëren van energieopslag.
Alvorens gestart kan worden met de grootschalige infrastructurele opgave is het, onafhankelijk
van de uiteindelijke oplossing, van belang dat gebouweigenaren starten met het verlagen van
de warmtevraag en de verwarmingstemperatuur. Hier hebben ze de meeste invloed op. Dit
geeft dus handelingsperspectief. In een transitie waar inzichten veranderen, nog veel onzeker
is en waar nog veel innovaties gedaan zullen worden, is het daarom belangrijk om juist met
dat onderdeel te starten. Deze isolatieopgave is complexer dan het lijkt en zal tijd kosten. Voor
iedere vastgoedeigenaar is dit tijdpad anders. Niet alleen vanwege het bouwjaar, maar met
name vanwege de bereidheid en/of mogelijkheid om te investeren en ook omdat de natuurlijke
momenten van onderhoud, verbouwing en verhuizing verschillend zijn. Hoe ga je hiermee om in
wijken waar je tempo wilt gaan maken of streeft naar een collectieve verwarmingsoptie?
De gemeentelijke organisatie: hoe komt de transitie op de agenda en zorg je voor resultaten?
Als regievoerder staan gemeenten aan de lat om te zorgen voor goede afstemming met
verschillende stakeholders in het veld. Ook intern moeten gemeenten zorgen voor goede
afstemming met collega’s van bijvoorbeeld wonen, milieu, communicatie en participatie, openbare
ruimte, het college van B&W en de gemeenteraad. Zo zijn er mogelijk slimme koppelingen te
maken met andere opgaves in de wijken en buurten die als eerste van het aardgas af zullen gaan.
Dat kan zijn op het gebied van nieuwbouw, transformatie, rioolvervanging, herinrichting openbare
ruimte, klimaatadaptieve maatregelen, maar ook in het sociale domein. Het is van belang dat
ook intern alle collega’s, het college en de raad de opgave begrijpen, hun mandaat geven voor het
verdere proces en de sense of urgency delen.
Financiering: met welke financieringsconstructies realiseren we de transitie?
De benodigde investeringen voor de transitie zijn voor een deel te financieren vanwege vermeden
kosten, bijvoorbeeld lagere energielasten, of waardestijging. Niet alles is echter daaruit te betalen.
Alternatieven voor aardgas zijn momenteel altijd nog duurder dan verwarming met aardgas.
De huidige oplossingen kennen vaak nog een onrendabele top. De vraag is: wie gaat daarvoor
betalen? Stapsgewijs wordt in de planvorming concreter welke financieringsconstructies mogelijk
zijn en welke arrangementen daarvoor aangeboden kunnen worden. Tegelijkertijd wordt landelijk
steeds meer duidelijk wat er verder vanuit de overheid gefinancierd gaat worden om de transitie
mogelijk te maken. De kunst is om te starten in de praktijk zonder op voorhand alles al duidelijk
hebben. Op deze manier ontstaat er ook meer gevoel bij het financieringsvraagstuk. Niet alles is
van tevoren te bedenken.
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Hoe gaat het servicepunt aan de slag in 2019?

De werkwijze

Het servicepunt heeft als primaire focus de transitie naar een aardgasvrije gebouwde omgeving
te versnellen. Hiervoor bieden wij advies en denken wij graag mee bij beleidsmatige, technische
en financiële vraagstukken, vragen over duurzame energieopwekking en algemene vragen over de
energietransitie in de gebouwde omgeving.
Het team van het servicepunt werkt samen over verschillende thema’s heen. Hierdoor zorgen
we ervoor dat we op een goede manier in verbinding blijven met elkaar. Door een flexibele
werkhouding kan het team van het servicepunt zich optimaal inzetten bij actuele vraagstukken
in de regio.

Wat gaan wij doen in 2019 als servicepunt?

Met onze activiteiten die hieronder geschetst worden willen we gemeenten ook in 2019 helpen
bij de eerder genoemde opgaves. Deze opgaves brengen tal van uitdagingen en hobbels met zich
mee die wij samen met gemeenten en andere stakeholders in de regio’s willen aanpakken. Daarbij
hebben we bewust ruimte gelaten in het budget om in de tweede helft van 2019 nieuwe zaken op
te pakken die wij nu nog niet kunnen overzien. Zo zijn we wendbaar en sluiten we goed aan op de
vragen uit de provincie.
Aanjagen en initiëren
Binnen onze pijler aanjagen en initiëren willen we in ieder geval de volgende activiteiten op- of
voortzetten. Hierbij focussen we ons nadrukkelijk op het aardgasvrij maken van de bestaande
gebouwde omgeving.
• Communicatie en bewonersparticipatie
Woningen in Nederland moeten vóór 2050 van het gas af. Dat is een behoorlijke sociale interventie
die achter de voordeur plaatsvindt. Deze interventie wordt steeds meer de kern van de opgave.
Bewoners in beweging krijgen is een kunst op zichzelf maar waar nog veel vragen over zijn. Het
vraagt veel vaardigheden van alle partijen die actief zijn om succesvol te zijn. Het servicepunt
gaat in 2019 verkennen wat voor instrumenten en methodes op het gebied van communicatie en
participatie nodig zijn om de warmtetransitie te versnellen. Daarbij gaan we de samenwerking aan
met (gedrags)wetenschappers om zo te komen tot de beste resultaten. Twee vragen zijn daarbij
leidend voor het aanbod dat we gemeenten willen doen: Hoe collectiviseren we de opgave? En hoe
betrekken we bewoners bij concrete wijkaanpakken?
• Regionale ambtelijke werksessies
In elke regio willen we (zoals we ook in 2018 hebben gedaan) werksessies organiseren waarin de
energietransitie in de gebouwde omgeving centraal staat. Hiermee bevordert het servicepunt
tevens de samenwerking in de regio. Onderwerpen stemmen we af met de betrokken ambtenaren.
Dit jaar willen we naast ambtenaren die aan het thema duurzaamheid werken ook meer dan
voorheen ambtenaren betrekken die werken aan het beleidsdomein wonen, communicatie
en participatie. In deze sessies kiezen wij er altijd voor om ook echt met elkaar aan de slag te
gaan door middel van een aantal werkvormen. Ook brengen we praktijkervaringen in vanuit
koplopende gemeenten of andere organisaties. Dit jaar willen we in ieder geval stilstaan bij
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wijkuitvoeringsplannen/wijkaanpakken en de rol van woningcorporaties. Daarbij zullen we
onder andere aandacht schenken aan de provinciale subsidieregeling warmtetransitie die in de
maak is. Voor organisatie van deze sessies zoeken wij de samenwerking met bestaande regionale
structuren.
• Provinciale masterclasses
Het servicepunt is voornemens om een aantal provinciale masterclasses over een specifiek
onderwerp te organiseren. Hierbij denken wij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van warmtenetten
of hoe je als gemeente de regie kunt nemen bij grootschalige opwek als vervolg op de RES.
Onderwerpen die we in masterclasses terug willen laten komen zijn thema’s waar niet alle
gemeenten nadrukkelijk mee aan de slag gaan op korte termijn. Vandaar dat ze minder geschikt
zijn voor regionale sessies.
• Bestuurlijke sessies
Het servicepunt betrekt graag de wethouders die direct bij de opgaven binnen de energietransitie in
de gebouwde omgeving betrokken zijn. We nemen ze mee in de verschillende gemeentelijke (interne
en externe) opgaven en geven handvatten hoe zij aan de slag kunnen en welke plannen gemaakt
moeten worden. Ook hier sluiten we bij voorkeur aan bij regionale portefeuillehouders-overleggen.
• Woningcorporaties
Woningcorporaties staan voor de opgave om in 2050 over een CO2-neutrale vastgoedportefeuille
te beschikken. Woningcorporaties bezitten in veel wijken een aanzienlijk deel van het vastgoed
en spelen daarom een belangrijke rol in de transitie naar toekomstbestendige en CO2-neutrale
wijken. Daarom zijn zij een belangrijke gesprekspartner voor gemeenten. Op het gebied van
verduurzaming van woningen hebben corporaties te maken met de uitdaging om niet alleen
naar hun eigen bezit te kijken maar ook naar de wijk, het verduurzamingspad van deze wijk
en de ontwikkelingen bij en belangen van andere spelers, zoals corporaties, de netbeheerder,
het waterbedrijf en de gemeente. Het servicepunt helpt woningcorporaties met kennis over
verduurzaming, over wat toekomstbestendige prestatieafspraken zijn om de energietransitie te
versnellen en maakt de opgave en kansen inzichtelijk met de gebiedsgerichte vastgoedscan.
• Energiemix en RES
Uit het klimaatakkoord volgt dat er een dertigtal regio’s in Nederland worden gevormd die een
regionale energiestrategie (RES) moeten opstellen. In deze RES doen deze regio’s een bod aan het
Rijk voor de opwek van duurzame energie in haar regio. Ook maakt zij inzichtelijk welke duurzame
bronnen voor warmte beschikbaar zijn en hoe deze toegekend gaan worden. Als startpunt voor de
regionale energiestrategieën die in Noord-Holland moeten worden opgesteld, maakt het servicepunt
voor elke gemeente en elke deelregio een energiemix 2050. De Energiemix geeft inzicht in het huidige
energieverbruik, het mogelijke energieverbruik in 2050 en de opgave die dit oplevert in duurzame
bronnen. In 2019 gaan we deze in afstemming en nauwe samenwerking met de programmamanagers
RES voor Noord-Holland Noord en Noord-Holland Zuid verder brengen. Zo leveren we een regionale
Energiemix 2050 op en zullen we in regionale ambtelijke en raadssessies deze mixen presenteren.
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Faciliteren
Een belangrijke taak van het servicepunt is om in te spelen op gerichte vragen vanuit gemeenten,
regio’s en omgevingsdiensten m.b.t. de warmtetransitie. Een deel van de vragen kunnen wij via
e-mail of telefonisch afhandelen, voor een ander deel van de vragen is het noodzakelijk dat wij
bij de betreffende gemeente of regio op bezoek gaan, de vraag verduidelijken en komen tot een
passende oplossing. Indien er vragen op ons afkomen die niet direct passen binnen de scope van
het servicepunt zullen wij altijd zorgen voor een doorverwijzing of treden we in overleg met de
provincie over de mogelijkheden buiten de scope te werken.
• Ondersteuning bij BZK-aanvragen
Wij bieden gemeenten aan om te ondersteunen bij het aanvragen van de BZK-subsidie proeftuin
aardgasvrije wijken. Hierbij bieden wij de mogelijkheid met een aantal mensen met diverse
expertise een dagdeel langs te komen om de BZK-aanvraag van de betreffende gemeente te
beoordelen en scherper te maken.
• Ondersteuning kleinere gemeenten
In 2019 wil het servicepunt extra aandacht besteden aan de wat kleinere gemeenten naast de
koplopers in de warmtetransitie. Zo willen we kleinere gemeenten bijvoorbeeld op weg helpen
met de transitievisie warmte door middel van het opstellen van een startnotitie. Daarbij kiezen we
er voor om dit met een aantal gemeenten gezamenlijk op te pakken. Dat is efficiënter voor ons en
stimuleert bovendien de samenwerking binnen de provincie.
Leren
De warmtetransitie stelt gemeenten voor een opgave van niet eerder ervaren proporties en
complexiteit en doet daarmee een beroep op ‘sturen in onzekerheid’ door gemeenten. Deze
vorm van sturen is gemeenten niet van nature eigen en verhoudt zich ook slecht tot de reguliere
(bureaucratische) besturing van gemeenten. Er bestaat daarmee een behoefte om dit ‘sturen
in onzekerheid’ zo veel en zo snel mogelijk te beperken en de realisatie van de warmtetransitie
binnen de (nieuwe) reguliere processen van de gemeenten te borgen.
De activiteiten binnen de pijler ‘Leren’ hebben als doel om de verschillende lessen die op dit
moment op verschillende plekken geleerd worden, te vertalen naar generieke lessen en deze breed
te ontsluiten. Daarmee wordt, voor zover het de aanpak betreft, de onzekerheid teruggedrongen.
Daarnaast is er sprake van het bijkomende voordeel dat het ‘leergeld’ niet door iedere gemeente
apart en iedere keer weer opnieuw hoeft te worden betaald.
Naast de hieronder opgenomen activiteiten, is het aspect leren ook op tal van andere activiteiten
van toepassing en vormt het een onderdeel van de integrale visie waarop het servicepunt haar
dienstverlening ontwikkelt.
• Lerend netwerk koplopers in de provincie
In het Lerend netwerk staan het overdragen van kennis, het delen van ervaringen en het onder
houden van een relevant netwerk centraal. Door ervaringen uit te wisselen, krijgen de individuele
gemeenten meer houvast en kunnen ze sneller bijsturen. De focus binnen de pijler ‘Leren’ zal in 2019
liggen op het verder verstevigen van het eerste netwerk en hierin de deelnemende gemeenten zo
goed mogelijk te bedienen. Halverwege de eerste reeks sessies (eind januari) vindt een tussentijdse
evaluatie plaats om de relevantie met de werkpraktijk te herijken en eventueel aan te passen. Dit
netwerk hebben we opgestart in samenwerking met de MRA en RVO.
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• Opzetten tweede lerend netwerk
Ook zullen we starten met het opzetten van een tweede netwerk. Waar het eerste netwerk
gericht was op het bedienen van koplopende gemeenten die reeds aan de slag waren met de
warmtetransitie, zal een tweede netwerk zich gaan richten op gemeenten die minder ver zijn.
Dat betekent deels een andere aanpak waarbij kennisoverdracht, met name in de eerste fase,
nadrukkelijker de aandacht krijgt. Afhankelijk van de intensiteit van het programma zal hiervoor
ook aanvullende commitment gevraagd worden van de deelnemende gemeenten. De start van
een tweede netwerk is voorzien voor het najaar van 2019.
Algemeen
Bij onze activiteiten zoeken we onder andere afstemming met organisaties als Alliander, HVC
ende MRA die ook in de provincie actief zijn met gemeenten in de warmtetransitie. Ook volgen
we de ontwikkeling van het landelijke Expertisecentrum Warmte (ECW) en het Kennis- en
Leerprogramma (KLP) aardgasvrije wijken op de voet.
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Hoe houden we u op de hoogte?

Zichtbaarheid is belangrijk voor het servicepunt. Via heldere communicatie en
gebruik van verschillende media maken wij kenbaar aan stakeholders in de
gemeenten waar wij mee bezig zijn. Daardoor weten zij ons beter te vinden.
Ook zorgen we actief voor verspreiding en het ontsluiten van kennis.

Ontwikkeling toolkit bestaande bouw

Net als voor aardgasvrije nieuwbouw is ook voor bestaande bouw een toolkit in ontwikkeling
vanuit het servicepunt. Deze toolkit geeft de gemeenten en regio’s handvatten om de eerste
stappen te kunnen zetten bij onder andere de oplevering van enkele ‘producten’, zoals de
transitievisie warmte, en de wijkaanpakken. Thema’s die in de toolkit opgenomen worden
zijn: inzicht in proces en producten voor de warmtetransitie, inzicht in technische oplossingen,
communicatie- en participatieaanpak, mogelijke financiële arrangementen (inclusief provinciale
subsidies) en inzicht in de wetgevingsagenda. Deze toolkit is doorlopend in ontwikkeling en zal
gedurende het jaar in stappen ontsloten worden via de bestaande kanalen van het servicepunt
zoals de website, de nieuwsbrief en gerichte mailings
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Communicatie van het servicepunt in 2019

Ook in 2019 gaan we de website van het servicepunt doorontwikkelen. Regelmatig wordt
nieuwe informatie geplaatst m.b.t. de activiteiten van het servicepunt. Maandelijks plaatsen we
nieuwsberichten op de website en vier keer per jaar bundelen we de meest interessante artikelen
tot een nieuwsbrief. Voor de nieuwsbrief heeft in 2018 een groot aantal nieuwe leden zich
aangemeld. In 2019 verwachten we ons bereik verder te vergroten.
Het servicepunt is daarnaast actief op Twitter. Dat kanaal gebruiken we om aandacht te genereren
voor onze activiteiten en publicaties. En via dit platform nemen we deel aan actuele discussies op
social media.
Ook zal het servicepunt in 2019 de mogelijkheden van video, podcasts en infographics (verder)
verkennen. Voorbeelden daarvan zijn video-interviews over wijkaanpakken, een collegereeks in
podcast vorm waarbij we per aflevering een specialist op een bepaald onderwerp uitnodigen en
een infographic over bewonersparticipatie. Deze kunnen weer landen in de toolkit. Op deze manier
wil het servicepunt op een frisse en vernieuwende wijze kennis overbrengen.

Congressen

Daarnaast zullen we vanuit het servicepunt actief deelnemen aan relevante congressen. De kennis
die we daar opdoen brengen we weer verder de provincie in. Waar mogelijk zullen we ook een rol
spelen door een lezing te verzorgen, dagvoorzitter te zijn of een workshop te leiden.

Programmamanagement

Om het servicepunt optimaal te laten functioneren overleggen we eenmaal per maand met
de provincie. We bespreken daar wat we willen gaan doen, leggen verantwoording af over de
activiteiten die we hebben gedaan en bespreken de financiële realisatie tot dan toe. Daarnaast
vindt er een paar keer per jaar uitwisseling plaats met het energietransitieteam en het team
wonen van de provincie Noord-Holland.
Elke 4 à 6 weken komen we met (een groot deel van) het team samen in een teamoverleg waar
we invulling geven aan activiteiten, de taken verdelen, de voortgang delen en controle houden
over ons budget. Elk jaar maken we een jaarplan met activiteitenoverzicht dat de basis vormt
voor hetgeen we gaan doen. We hebben hiervoor input opgehaald uit de provincie via een
vertegenwoordiging uit alle regio’s en met onze opdrachtgever, de provincie Noord-Holland,
zowel op bestuurlijk als op ambtelijk niveau. Gelijktijdig met het jaarplan leveren we een beknopt
jaarverslag op waarin we terugkijken op afgelopen jaar. Tweemaal per jaar stemmen we ook
af met de betrokken gedeputeerden, nu nog Jack van der Hoek en Joke Geldhof. Aangezien
er provinciale verkiezingen zijn in maart zullen we dit jaar extra aandacht schenken aan het
meenemen van de statenleden en de nieuwe gedeputeerden in het werk van het servicepunt.
Ook is er eenmaal per jaar een officieel evaluatiemoment waarbij we met de provincie terugkijken
op hetgeen we tot dan toe hebben opgeleverd en waarbij besloten wordt tot continuering of
stopzetting van de huidige uitvoering van het servicepunt. Tussentijds wordt er ook aandacht
geschonken aan invulling van onze social returnverplichting en contractmanagement.
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Budget

Om de hierboven beschreven activiteiten binnen het bestaande budget uit te kunnen voeren, zijn
de middelen, op basis van een inschatting bij het opstellen van dit jaarplan, over de verschillende
activiteiten verdeeld. In de onderstaande tabel is deze verdeling weergegeven en is tevens
inzichtelijk gemaakt welke externe financiering verwacht wordt.
Op maandelijkse basis zal de opdrachtgever geïnformeerd worden over de realisatie op financieel
vlak en eventuele veranderingen in de budgetverdeling.
Activiteit

Budget servicepunt

• Communicatie en bewonersparticipatie

€ 50.000,-

• Bestuurlijke sessies

€ 25.000,-

Aanjagen en initiëren

• Regionale ambtelijke werksessies en Provinciale masterclasses
• Woningcorporaties**

€ 75.000,-

€ 30.000,-

• Energiemix en RES*

€ 20.000,-

Faciliteren

• Algemeen

€ 50.000,-

• Ondersteuning kleinere gemeenten

€ 15.000,-

• Ondersteuning bij BZK-aanvragen

€ 15.000,-

Leren

• Lerend Netwerk Koplopers

€ 5.000,-

• Tweede Lerend Netwerk

€ 25.000,-

Communicatie

• Ontwikkeling Toolkit bestaande bouw

€ 40.000,-

• Social Media | Website | Nieuwsbrief | Podcasts

€ 40.000,-

Programmamanagement

€ 50.000,-

• Congressen

€ 10.000,-

• Team- en opdrachtgeversoverleggen
• Aansturing Servicepunt

Reservering 2e helft 2019

€ 50.000,-

Totaal:

€ 500.000,-

* E r is sprake van incidentele financiering van extra activiteiten. Momenteel is  dat bijvoorbeeld de
ondersteuning van de provincie met betrekking tot de Energiemixen (€ 50.000,- extra).
** Samen met de provincie spreekt het servicepunt over extra ondersteuning voor een gebiedsgerichte
vastgoedscan voor woningcorporaties. Hiertoe starten we in 2019 een pilot in Haarlem.
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Planning

Activiteit

Doorlooptijd

• Communicatie en bewonersparticipatie

Q2 – Q4

• Bestuurlijke sessies

Q1 – Q2 (optie Q3 – Q4

Aanjagen en initiëren

• Regionale ambtelijke werksessies en Provinciale masterclasses
• Woningcorporaties**
• Energiemix en RES*
Faciliteren

• Algemeen

• Ondersteuning bij BZK-aanvragen
Leren

Q1 – Q4
Q1 – Q4
Q1 – Q4

Q2 – Q3

• Lerend Netwerk

Q1 – Q4

• Ontwikkeling Toolkit bestaande bouw

Q1 – Q3

• Congressen

Q1 – Q4

Communicatie

• Social Media | Website | Nieuwsbrief | Podcasts
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Q1 – Q4

Q1 – Q4
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